
Nr 2, 2016 

             

Nyhetsbrev, mars 2016 
Information om fasadrenovering 
Det är dags för den tredje etappen av fasadrenoveringen i år. De 
som berörs av årets renovering har informerats vid ett möte som 
hölls i vår föreningslokal den 17 februari. Renoveringen omfattar 13 
st. radhus. Därmed kommer samtliga radhus att vara renoverade till 
hösten. Arbetet kommer att starta direkt efter påsk och börjar med 
husen med adresserna Lantjägarvägen 104-108 respektive 116-120.  
De medlemmar som bor i de lägenheter som omfattas av årets 
etapp, kommer att få detaljerad information om arbetets genom-
förande. 
 
Kontoret stängt på skärtorsdagen 
Påsken infaller tidigt i år. Det får till följd att kontoret håller stängt 
på skärtorsdagen, torsdagen den 24 mars.  
 
Årets vårstädning 
Vintern börjar släppa sitt grepp och våren närmar sig. Vi kan redan 
nu meddela att årets gemensamma vårstädning äger rum söndagen 
den 24 april. Då kommer containrar att sättas ut för trädgårdsavfall, 
grovsopor och elavfall. När ni rensar i era förråd efter vintern finns 
det kanske föremål som ni inte vill kasta. Därför planerar vi att hålla 
en loppmarknad i samband med vårstädningen. 
 
Ni kommer att få mer information i era brevlådor i mitten av april.   
 
Om avfall 
Föreningen har tre stationer för källsortering, s.k. återvinningsrum. 
Ordningen i dessa är ett ständigt bekymmer av olika skäl. Vissa  
sorterar inte sina sopor speciellt väl, vilket medför allmän oordning 
och ökade kostnader. Ett annat problem är att stora skrymmande 
kartonger kastas utan att först vikas ihop. Då måste kärlen tömmas 
oftare, vilket även det leder till ökade kostnader för föreningen. 
Tänk på vår trivsel och föreningens omkostnader. Sortera och lägg i 
rätt kärl! Kompaktera stora pappkartonger! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Styrelsen för Brf Lövholmenhus 1 

Brf Lövholmen hus 1 
Kontor: Skäcklingevägen 91 

 

styrelsen@lovholmenhusnr1.se 
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Förvaltare 

HSB: 08-608 68 34 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

info.sodertorn@hsb.se 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

08-568 214 00 

Felanmälan Digitala tjänster 

Telia 020-240 250 
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